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Beste ouder, 

 “Laat het lichtje branden. 

Tot een vuur voor iedereen. 

Zo kan je Gods liefde ver-

spreiden. 

Dwars door het donker 

heen.” 

FIJNE  

KERSTDAGEN ! 

Om het in winterse termen te duiden, wat ooit in het oosten als een sneeuw-
vlokje begon, is ondertussen een lawine geworden die de hele wereld in zijn 
greep houdt. We waanden ons machtig maar werden plots en onverwacht hard 
met beide voeten op de grond gezet met grote gevolgen voor iedereen. 

En toch moeten we blijven volhouden, op ‘onze tanden bijten’ en uitkijken naar 
betere tijden. Past dit niet perfect bij het kerstverhaal ? Verlangend uitkijken 
naar een lichtpunt, een ster aan onze donkere hemel. We kennen dit verhaal en 
het werd heel vaak sceptisch benaderd als 
ouderwets en afgezaagd. Maar is de zoektocht 
naar een ‘Messias’, in welke vorm dan ook, 
momenteel niet actueel? 

En toch mogen we niet klagen. Voor velen is 
misschien ‘de slagroom van de taart’, maar 
een goede bodem is er nog wel. Gelukkig 
maar.  

Er zijn andere verhalen. Kinderen die een warm nest mis-
sen,  die opgroeien in armoede. De mensen van Welzijns-
zorg zetten die dan ook dit jaar in de kijker. Tijdens deze 
adventsperiode is hier dan ook met onze leerlingen rond 
gewerkt. Met de verhalen van Robby als rode draad. 

Jammer genoeg zijn heel veel solidariteitsacties niet door-
gegaan en we missen ook de gezelligheid van kerstmarkten, 
kerstvieringen, drukke kerstfeestjes. Maar misschien kun-
nen we de euro’s die we daar anders uitgaven, alsnog geven 

aan mensen die meer dan alleen ‘de slagroom’ kwijt zijn. 

Via https://dewarmsteweek.be/oproepen kun je mensen dichtbij steunen en 
helpen. 

Zo wordt het dan hopelijk voor heel wat mensen als-
nog een hartverwarmende  eindejaarsperiode.  

Ik wens het jullie allen van harte toe !  

Derry Jacob, directeur Langeledeschool. 

https://dewarmsteweek.be/oproepen


Onze school en ouderraad werkten de voorbije maanden mee aan een studie voor een veiligere en aangena-
mere schoolomgeving. Samen met de gemeente Wachtebeke, de provincie Oost-Vlaanderen, de voetgan-
gersbeweging en het Octoplusplan werden verschillende mogelijkheden bekeken en concreet uitgewerkt. 

Via een online enquête werden de aangepaste maatregelen in de buurt van de school onlangs geëvalueerd. 
Er kwamen 120 inzendingen op deze enquête binnen, wat een succes is. 

Om een algemene verschuiving in de scores in beeld te brengen, werd per onderdeel de mediaan berekend 

van vroeger         naar nu. 

Gezelligheid, kindvriendelijkheid en veiligheid en comfort van de voetgangers : van 7/10        8/10. 

Veiligheid en comfort voor fietsers in de ruimere schoolomgeving : van 6/10       7/10. 

Veiligheid en comfort voor fietsers in de straat van de school : van 7/10         6/10. 

Over het algemeen zien we een positieve verschuiving in de vergelijking met de schoolomgeving vroeger en 

nu. 

Voor 82 personen zijn de speeltuigen een aanwinst voor de buurt. Er is wel nog vraag naar extra afscherming 

aan de kant van het water. Dit wordt bekeken door de bevoegde instanties. 

De fietsstraat in zijn algemeenheid wordt positief geëvalueerd. 64 % vindt dat de fietsstraat de veiligheid 
voor fietsers verhoogt, 60 % geeft aan dat hierdoor de snelheid van het autoverkeer verlaagd is.  

Over de zichtbaarheid aan de Balkenbrug zijn de meningen verdeeld. 41 personen zien een verbetering, 

eveneens 41 personen zien geen verbetering, 38 mensen zijn neutraal hierover. De aanpassing van de ver-
keerssituatie aan de brug wordt echter opgenomen bij de heraanleg van de Kleistraat. 

Het deel fietsstraat in de straat van de school, is een ingreep die duidelijk ter discussie staat. De voornaam-

ste reden is dat er een mooi afgescheiden fietspad aanwezig is, maar dat de fietsers nu op de rijbaan moeten 

rijden. 60 % vindt dat de veiligheid voor fietsers er niet op vooruit gegaan is, 32 % vindt dat wel. 58 % vindt 
het nu veiliger voor voetgangers, de meerderheid ervoer in het verleden echter weinig problemen met het 
gedeeld gebruik van het fietspad.  

Uit de cijfers en de opmerkingen blijkt dat dit stuk van de fietsstraat negatief wordt geëvalueerd. Hoewel de 

ingreep ook duidelijke voordelen heeft (auto te gast in de straat van de school, ononderbroken fietsstraat 
van Akkerstraat tot Cornilstraat, verlaagde snelheid en meer ruimte voor voetgangers) moet goed worden 

nagedacht of deze ingreep behouden blijft. 

De meerderheid van de ondervraagden vindt dat de fietsstraten goed zijn aangegeven. Het concept 
‘fietsstraat’ zou echter nog niet voldoende gekend zijn. 62 % vindt dat het  aangenamer wandelen is nu de 
fietsers op de rijbaan moeten rijden. Voor de meerderheid weegt dit echter niet op tegen de nadelen voor 

de fietsers. 

Over foutparkeren zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerderheid vindt dat er geen verbetering merk-

baar is. Het aan de rechterkant van de straat parkeren, wat hier eigenlijk verboden is, zorgt voor een gevaar-
lijkere situatie bij het einde van de schooltijd.  

Het lijkt ons meest aangewezen om zoveel als mogelijk het parkeren in de 
directe schoolomgeving  te vermijden maar parkeergelegenheid in de om-

liggende straten te zoeken. 

Op verschillende fronten worden deze maatregelen nog bediscussieerd. De 

gemeente zal uiteindelijk bepalen wat bestendigd, bijgestuurd of geannu-

leerd dient te worden. 
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Verkeersveilige schoolomgeving. 



De onderwijsminister heeft beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs nog van kracht blij-
ven tot en met 15 januari 2021. Concreet blijft het basisonderwijs tot dan in pandemiefase oranje. 
CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar dat de bronnen vooral buiten de school lig-
gen. Als besmettingen in de brede maatschappij nog talrijk zijn, bestaat het gevaar dat ook personeelsle-
den en leerlingen besmet geraken. 
Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe dan ook is het cruciaal dat we 
tijdens de vakantie met z’n allen de regels volhouden.  
Tot nader orde kunnen de basisscholen na de kerstvakantie gewoon starten. 
Niettemin willen we als school toch verder zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en 
zullen we de nu geldende coronamaatregelen tot en met 15/01 laten verder lopen. 
 
Dat wil onder andere zeggen dat we tot dan niet gaan zwemmen en er ook geen gezamenlijke studie is. 
 
We hopen met zijn allen dat de besmettingsgraad flink daalt zodat we spoe-
dig alles terug normaal kunnen laten doorgaan…  
 
Het is duidelijk dat we hier allen een verantwoordelijkheid in hebben. 
 
Doe het voor je eigen gezondheid maar ook voor onze dierbare kinderen.  
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De coronamaatregelen blijven van kracht tot en met 15/01/21. 

Familieberichten. 

  Verdriet en dankbaarheid gaan samen bij het overlijden van : 

+ mevrouw Christiana Audenaert,  op 6 november 2020, vrijwilligster in de kleuterschool. 

+ de heer Jean Bracke, op 19 november 2020, vader van juf Martine (L1). 

+  de heer Michel Depoppe, op 9 december, grootvader van Loulou Depoppe (Rikkiklas) en schoonvader van Ilona  
De Kerpel (lid ouderraad). 

+ mevrouw Liane François, op 10 december, moeder van Sieglinde Turpyn, kinderverzorgster in de kleuterschool. 

 Vreugde en blijdschap voor  : 

 * Hannah, geboren op 1 november 2020, kleine zus van Julie De Wulf (Julesklas). 

 * Maithé,  geboren op 20 november 2020, kleine zus van Lúan Van Laere (Julesklas). 

 * Cléo, geboren op 24 november 2020, kleine zus van Féline Goemaere (Julesklas). 

Door de gekende maatregelen kon de boot voor de school nog niet echt gebruikt worden als ontmoetingsruimte 
en zijn er nog geen fijne activiteiten georganiseerd.  De ouderraad plant dit alsnog te doen wanneer mogelijk.  

We zijn uitermate trots op wat er het voorbije jaar gerealiseerd werd. Ook al kon niet alles door corona lopen 
zoals gepland, we mogen toch fier zijn op de mooie resultaten. Dit wordt weerspiegeld in de resultaten van de 
enquête die door velen werd ingevuld, waarvoor heel veel dank. Niet alle voorstellen bleken het gewenste resul-
taat op te leveren, maar we hebben er uit geleerd en mogelijke pijnpunten werden beter blootgelegd.  
We geven dit mee aan de gemeente, die momenteel werk maakt van een nieuw mobiliteitsplan.  
 
We rekenen ondertussen op de verantwoordelijkheidszin en hoffelijkheid van alle ouders, grootouders en kin-
deren om onze schoolomgeving samen aangenaam en veilig te houden ! 
 



Kalender januari 2021. 

  

Het leven is een kans, profiteer ervan. 
Het leven is mooi, bewonder het. 
Het leven is een zegen, beproef het. 
Het leven is een droom, verwezenlijk die. 
Het leven is een uitdaging, neem die aan. 
Het leven is een plicht, vervul die. 
Het leven is een spel, speel het. 
Het leven is duur, koester het. 
Het leven is liefde, geniet ervan. 
Het leven is een belofte, kom die na. 
Het leven is soms droefheid, overwin die. 
Het leven is een lied, zing het. 
Het leven is soms een strijd, aanvaard die. 
Het leven is soms een tragedie, zie het onder ogen. 
Het leven is geluk,, maak het. 
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet. 
Het leven is leven, vecht ervoor. (Moeder Theresa) 

 

 

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Donderdag 7 januari 13 u—15 u 15 L6 Believe In Yourself 

workshops sec. ond. 

 

Vrijdag 8 januari 14 u 30 – 15 u 15 alle leerlingen nieuwjaarsreceptie door en 

voor onze leerlingen 

in de buitenlucht 

Zondag 17 januari 11 u iedereen jeugdviering parochiekerk 

Maandag 18 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Maandag 25 januari 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 


